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PREKEN
BARE VIS MEG GUD!
”Jeg vil gjerne tro på Gud. Bare vis meg Gud, det er nok.”
Jeg har en følelse at mange tenker sånn. De vil gjerne tro
på en Gud. Midt i en verden så full av varme og omsorg og
i neste øyeblikk så full av fiendtlighet og kulde, midt i en
så vakker men akk også blodig urettferdig verden, midt i
en verden full av livskraft, men hvor alt ender med død.
Midt alt dette tror jeg mange tenker sånn, mennesket har
det i seg. Jeg vil gjerne tro på Gud. Bare vis meg han, det
er nok. Jeg kjenner det selv. Vi mennesker lengter etter å
se Gud. Oppleve Gud. Få tro at det finnes en som har
kontrollen. At det blir rettferdighet til slutt. At det ender
bra midt i alt kaoset av godt og vondt, liv og død.
Den siste kvelden disiplene har med Jesus, rett før vår
tekst, sier disippelen Filip dette til Jesus: ”Herre, vis oss
Far, det er nok for oss”. Jesus svarte: ”Kjenner du meg
ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som

har sett meg har sett Far.” Det hadde vært Jesus sitt
prosjekt i tre år. Å få disiplene til å skjønne at han var
Guds sønn, ett med sin Far. Selv etter tre år med Jesus
strevde disiplene med å se og skjønne. Jeg skjønner dem
godt. Selv om han hadde helbredet folk og gjort mektige
under, er det noen annet og innse og å tro at en mann som
går på to ben er Gud, skaper, ett med Gud vår Far. Men de
skjønte det stadig mer nå mot slutten, ikke minst etter dette
når Jesus ble korsfestet, døde og ble levende igjen.
Men hva med oss i dag? Vi som gjerne vil tro på en Gud.
Bare vis oss Gud, det er nok. Vi har ingen Jesus på to ben
og gå til. Som kan vise oss Gud. Gud vår Far har tenkt på
det lenge allerede. Og Jesus snakket mye om det denne
siste kvelden med gutta. ”Jeg vil gi dere en annen
talsmann. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal
være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse
barn. Jeg kommer til dere.” Jesus lover alle oss som spør
etter Gud, som trenger noen som viser oss Gud, at den
hellige ånd skal vise oss.
DEN HELLIGE ÅND – GUDS NÆRVÆR
Jul og påske er som å bygge en enorm kraftstasjon.
Fulladet av kjærlighet, tilgivelse, rettferdighet, sannhet og
håp. Pinse er at det trekkes strømledninger frem til enhver
kontakt slik at alle kan plugge seg på kraften. Uten pinse
og DHÅ kommer ikke kraften frem. Uten pinse blir jul og
påske en kraftpakke vi ikke får kontakt med.

Vi tror på en treenig Gud: Gud vår Far er skaperen, alle
tings opphav og fullender, full av kjærlighet og nåde. Jesus
er hans sønn som kom til jord som et menneske julenatt,
levde uten synd, spredde Guds kjærlighet med ord og
mektige gjerninger en tre års tid rundt år 30 i landet Israel.
Han døde for våre synder, vant over døden da Gud reiste
han opp, for opp til himmelen og sitter ved Gud Faders
høyre hånd. Men Gud vår Far og Jesus vår bror vil ikke
etterlate oss alene som foreldreløse barn. Derfor sender de
oss sin ånd, Den Hellige Ånd, så vi ikke skal være alene.
Det skjedde pinsedag. Med sterke vinder og ild fyltes
disiplene av en enorm kraft. Midt under løvhyttefesten i
Jerusalem med pilgrimmer fra hele verden skjedde det et
språkunder. Disiplene talte forskjellig språk alle sammen
så alle som var i Jerusalem fikk høre disiplene tale på sitt
språk. Den dagen ble 3 000 mennesker døpt og den første
menighet dannet. Ledningene fra kraftstasjonen Gud ga
oss til jul og påske gjennom Jesus, begynte å vandre ut i
verden. Den hellige ånd var kommet til oss.
Den hellige ånd er Guds nærvær i verden, i blant oss her i
dag. Gud er her i kirka, Jesus er her, ved sin hellige ånd.
Den hellige ånd har ikke noe nytt program, noe nytt
evangelium. Nei, han gjør Jesus levende for oss. Når jeg
leser i bibelen, eller hører noen forkynner, og ser et glimt
av hvem Jesus er, så er det ånden som er på ferde. Som
viser meg Gud.

For to uker siden hadde jeg noen tunge dager. Tankene og
følelsene var mørke og vanskelige. Det var ugreie ting
hjemme. Jeg var motløs i møte med meg sjøl, med troa,
med kirka. Søndag morgen løp jeg en tur og så ruslet jeg
til gudstjenesten her i kirken som Elisabeth hadde. Jeg
gikk hjem med nytt mot, ny tro, ny kjærlighet. Det var
godt å løpe, men endringen skjedde definitivt først og
fremst her i kirken. I fellesskapet med andre kjempende
mennesker, med lovsang, i bønn, forkynnelse av Jesus,
stillhet og ettertanke, så opplevde jeg nok en gang at jeg
ble løftet opp. Til å akseptere meg selv, til å se Guds
godhet og nåde, til å se at jeg har noe å gi, til å tro at det
nytter. Hva annet er dette enn Guds nærvær i mitt liv? Hva
annet er dette enn den hellige ånd som viser meg Gud?
GIKK RUNDT OG GJORDE VEL
Jevnlig får jeg oppleve at den hellige ånd løfter meg opp,
viser meg Gud, gir meg ny kraft og mot, ny tro og
kjærlighet. Men så kommer det mange hverdager i
mellom. Og de kan være nokså grå av og til. Og de gode
erfaringene av Guds nærvær og lys, gråner. Og jeg lengter
igjen etter å se Gud. Ja, se han på en måte som aldri vil
blekne. Få oppleve Gud så det aldri mer finnes noen tvil.
Noe ekstraordinært. Jesus og bibelen forteller jo om det.
At den hellige ånd skal gi oss gaver. De er mange og
forskjellige, noen veldig jordnære og praktiske, men også
noen ekstraordinære, ja, overnaturlige. Som tungetale og å
tyde tungetale, profetere, helbrede. I ungdomsårene søket

jeg dette inderlig. I flere år. Men fikk ikke oppleve det,
synes jeg. Jeg ble fortvilet, anklaget meg selv, følte meg
mislykket, og begynte å tvile. På tur til London med staben
for tre uker siden skjedde det igjen. Vi var på en stor
lederkonferanse der. Midt i lovsangen og alle de gode
møtene følte jeg med igjen liten, fattig på å se og erfare
Gud og den hellige ånd. Jeg følte meg igjen mislykket og
tvilen kom igjen snikende.
Begge gangene, i ungdomstida og i London, så møtte Gud
meg i budskapet om sin kjærlighet. Begge gangene fikk
det beina under meg, med nytt mot og fornyet tro. I Acta
10,38 står det: ”Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med
Hellig Ånd og kraft” og hva står det videre? ”og han gikk
omkring overalt og gjorde vel”. Jesus ble fylt av Hellig
ånd og kraft og det førte til at han gikk omkring overalt og
gjorde vel. Kjærlighet er det første og viktigste den hellig
ånd vil gi oss og fylle oss med. Det må sies at det er ikke
det eneste som sies at han gjorde vel, for det står videre:
”og helbredet alle som var underkuet av djevelen”. Det
ekstraordinære, overnaturlige fulgte også med av å bli fylt
med den hellige ånd. Jeg lengter etter mer av det, som å se
at mennesker blir helbredet av Gud. Både på kroppen, men
også i tanke, sinn og følelser. Og det skjer. Den uken leste
jeg om politidamen Rhode hvor både hun og ikke minst
sønnen var blitt helbredet på underlig vis av Joralf
Gjerstad, snåsamannen.

På den siste kvelden med disiplene snakket Jesus flere
gangen om at han skulle sende den hellige ånd. Men enda
mer om å holde hans bud, og tre ganger sier Jesus: Dette er
mitt bud: Elsk hverandre! Slik jeg har elsket dere, skal dere
elske hverandre. Lengter du etter å se Gud? Etter å oppleve
hans nærvær og bli fylt av han og den hellige ånd? Ta i
mot hans kjærlighet og spre den videre. Det er ikke noe
viktigere den hellige ånd har på blokka si. De små
dåpsbarna ble døpt og fikk den hellige ånd. Det viktigste
den hellige ånd vil gjøre i deres liv er å fylle dem med
Jesus og hans kjærlighet, så de kan leve i kjærlighet og
leve kjærligheten ut. Fylt av den hellige ånd gikk Jesus
rundt og gjorde vel. Pinse er å bli koblet på Jesus, og Gud
vår Far. Pinse er å fylles av Jesus, følge etter Jesus og gå
omkring å gjøre vel.

